
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οικονομοτεχνική Υποστήριξη έργων ΕΣΠΑ (Εξωτερικός Σύμβουλος) 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ [ 12/01/2022 – Τρέχουσα ] 

Πόλη: ΑΘΗΝΑ 
Χώρα: Ελλάδα 

Προϋπολογιστικά και οικονομοτεχνικά καθήκοντα στην πράξη «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη
Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση & στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με MIS 5027220.
Υποβολές ΜΔΔΔ στην πλατφόρμα ΟΠΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Δημιουργία και υποβολή εισηγήσεων για την έγκριση πληρωμής αναδόχων εταιρειών και εν γένει
συμβαλλομένων με την πράξη.
Έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας δαπανών βάση λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.
Έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών βάση ΤΔΠ και πρόσκλησης.

Λογιστής 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [ 10/12/2018 – Τρέχουσα ] 

Πόλη: ΑΘΗΝΑ 
Χώρα: Ελλάδα 

Μηνιαίες και ετήσιες φορολογικές δηλώσεις (φόρος 20%, φόροι 1%, 4%, 8%, κ.λπ.)
Πληρωτέοι λογαριασμοί
Λογιστικές εγγραφές
Προϋπολογιστικά και διοικητικά καθήκοντα σε όλα τα ελληνικά (ΕΣΠΑ) και ευρωπαϊκά (Horizon) έργα.
Εργάνη και εργασίες μισθοδοσίας, υποβολή αρχείων στην ΕΑΠ
Δηλώσεις ΜΥΦ, φόρου ακινήτων
Κρατήσεις ΑΕΠΠ, ΕΑΑΔΗΣΥ
Εργασίες που σχετίζονται με τη Διαύγεια

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΙΑΚΟΣ 
Υπηκοότητα: Ελληνική  

 

Ημερομηνία γέννησης: 20/12/1989  

Φύλο: Άντρας  

 

 

(+30) 6947227477 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: gfliakos@yahoo.gr 

Διεύθυνση: ΑΡΤΑΚΗΣ 79, 17124 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (Ελλάδα) 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

mailto:gfliakos@yahoo.gr


Αυτοαπασχολούμενος Λογιστής - Φοροτέχνης Α' τάξης 
[ 01/01/2018 – Τρέχουσα ] 

Συστάσεις, λύσεις εταιριών (προσωπικές, κεφαλαιουχικές)
ΓΕΜΗ
ΦΠΑ
Δηλώσεις Παρακρατούμενων 20%,3%,1%,4%,8%
Δηλώσεις εισφορών για ΑΕΠΠ, ΕΑΑΔΗΣ
Intrastat
Εργάνη
Φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων
Συμβουλευτικές και Χρηματοδοτικές λύσεις (υποβολές στο ΠΣΚΕ)
MyData

Junior Budget Analyst 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΔΟΜ) [ 03/09/2018 – 09/12/2018 ] 

Πόλη: ΑΘΗΝΑ 
Χώρα: Ελλάδα 

Εκτέλεση οικονομικών και προϋπολογιστικών εργασιών για έργα που μου είχαν ανατεθεί.
Εκτέλεση βασικών ελέγχων σχετικά με τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης έργου για τη σωστή
υλοποίηση/ σχεδιασμό του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που υποδεικνύονταν από
τους αντίστοιχους χορηγούς.
Παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού έργων, όπως δείκτες απορρόφησης
κεφαλαίων, εκτέλεσης δαπανών, επιλεξιμότητας δαπανών, καταβολή φορολογικών και ασφαλιστικών
οφειλών από δικαιούχους της πράξης, κ.α.
Προσαρμογή των οικονομικών αναφορών για το ERP(PRISM) του ΔΟΜ.
Διατήρηση ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος αρχειοθέτησης.

Βοηθός Λογιστή (σύμβαση ορισμ. χρόνου) 
Euler Hermes ΑΕ Ασφαλιστική Εταιρεία Πιστώσεων μέσω εταιρείας Adecco AE [ 19/12/2016 – 
31/01/2018 ] 

Πόλη: ΑΘΗΝΑ 
Χώρα: Ελλάδα 

 Συμμετοχή στην διαδικασία της τιμολόγησης (ασφαλίστρων, bonus, malus, εκκαθαρίσεων)
Λογιστικές εγγραφές
Δημιουργία μηνιαίου Report με τις υποβληθείσες Δηλώσεις πωλήσεων σε σχέση με τον προβλεπόμενο
ασφαλίσιμο κύκλο εργασιών των πελατών
Χρήση excel (συναρτήσεις, pivot tables, conditional formating)
Συμφωνία πελάτων
Συμμετοχή σε project

Υπαξιωματικός Γραφείου Κίνησης - Οδηγός Αυτοκινήτου 
Ελληνικός Στρατός (θητεία) [ 19/01/2016 – 19/10/2016 ] 

Εργαζόμουν στο γραφείο κίνησης της μονάδας (εξέδιδα εντολές κίνησης-φορτωτικές, τήρηση
ημερολογίου για κάθε όχημα της μονάδας, χρήση excel για καταμέτρηση κατανάλωσης καυσίμων)

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 



Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (σύμβαση ορισμ. χρόνου) 
TMS ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές [ 08/01/2015 – 04/09/2015 ] 

Διεύθυνση: Αθήνα (Ελλάδα) 
Πόλη: ΑΘΗΝΑ 
Χώρα: Ελλάδα 

Ορισμένες από τις εργασίες που μου είχαν ανατεθεί: 
Συμφωνία τραπεζών (με επιστολές  επιβεβαίωσης και Extrait ) 
Επισκόπηση επιταγών και έλεγχος εισπραξιμότητας
Συμφωνία πελατών και προμηθευτών (και με επιστολές επιβεβαίωσης -εναλλακτικές διαδικασίες)
Αποστολή επιστολών επιβεβαίωσης σε δικηγόρους   για ενδεχόμενες υποχρεώσεις της εταιρείας
Επανυπολογισμό και συμφωνία φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, Φόρος 20%, 3%, κ.α)
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία
Έλεγχος των λογαριασμών που συνδέονται με τους μισθούς - ημερομίσθια - ασφαλιστικούς οργανισμούς
(ΑΠΔ), συγκρίνοντας τους με τα λογιστικά βιβλία
Έλεγχος της απόσβεσης των στοιχείων του ενεργητικού
Έλεγχος  λογαριασμών εσόδων και εξόδων (και παραστατικών αυτών των λογαριασμών)  βάση ενός
δείγματος αναλόγως του επιπέδου σημαντικότητας και τη φύση κάθε λογαριασμού
Επιβεβαίωση και επανυπολογισμός των εξόδων που σχετίζονται με οφέλη προς τους εργαζόμενους
Έλεγχος διενέργειας απογραφής (ειδικότερος έλεγχος για βραδέως κινούμενα εμπορεύματα)

Υπάλληλος λογιστηρίου (πρακτική άσκηση) 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ [ 01/12/2011 – 31/05/2012 ] 

Διεύθυνση: ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Ελλάδα) 
Πόλη: ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Χώρα: Ελλάδα 

Ορισμένες από τις εργασίες που μου είχαν ανατεθεί:  
Καταχώρηση και κατηγοριοποίηση δαπανών στο σύστημα SAP
Παρακολούθηση και συμφωνία υπολοίπων προμηθευτών
Εισαγωγές - ενδοκοινοτικές - Intrastat
Ταμειακή διαχείριση και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής

Ταμίας - Πωλητής 
Media Markt ΑΕ [ 10/10/2008 – 30/08/2010 ] 

Πόλη: ΑΘΗΝΑ 
Χώρα: Ελλάδα 

 Χρήση Πληροφοριακού Συστήματος ERP  
Έκδοση τιμολογίων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Πιστοποίηση SAP 
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά [ 01/11/2017 – 
15/12/2017 ] 

Επαγγελματικές εξετάσεις ΙΕΣΟΕΛ 
[ 15/09/2012 – Τρέχουσα ] 

Συμμετοχή στις επαγγελματικές εξετάσεις του ΙΕΣΟΕΛ για την απόκτηση της άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή.

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 



αγγλικά 

ΑΚΡΟΑΣΗ C2  ΑΝΑΓΝΩΣΗ C2  ΓΡΑΦΗ C2  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ C2  EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΟΓΟΥ C2  

γερμανικά 

ΑΚΡΟΑΣΗ B2  ΑΝΑΓΝΩΣΗ B2  ΓΡΑΦΗ B2  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ B2  EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΟΓΟΥ B2  

Μάστερ "Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική" με βαθμό 7,50 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) - ΙΕΣΟΕΛ [ 15/09/2012 – 15/09/2014 ] 

Διεύθυνση: Αθήνα (Ελλάδα) 

Πτυχίο στην Λογιστική με βαθμό 8,09 
ΤEI Πειραιά [ 01/01/2008 – 30/08/2012 ] 

Διεύθυνση: Αθήνα (Ελλάδα) 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Μητρική γλώσσα/-ες: Ελληνικά 

Άλλη/-ες γλώσσα/-ες: 

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΟΥΣ 

Συνδρομές 
Μέλος του  Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
Άδεια Α' τάξης λογιστή
Άδεια οικονομολόγου
Μέλος του ΣΟΕΛ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Σεμινάρια 
Μερικά από τα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει:

14/07/2014 - 08/08/2014: Πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»
συνολικής διάρκειας 125 ωρών.
05/12/2012: Κλείσιμο λογιστικών βιβλίων και σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων.
14/03/2012: Εργατική Νομοθεσία. 
23/01/2012: Βιομηχανική Ασφάλεια.
07/12/2008: Επιτυχής παραδείγματα επιχειρηματικότητας στον τομέα της λογιστικής.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος 

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ 

Τιμητικές διακρίσεις και βραβεία 
Υποτροφία για μεταπτυχιακό  από το ΙΚΥ (Εθνικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) για την περίοδο 9/2012 -
9/2014, από το πρόγραμμα: «Χορήγηση Υποτροφιών με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης»

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Οργανωτικές δεξιότητες 
Καλές Οργανωτικές και διαχειριστικές  δεξιότητες απέκτησα μέσα από την εργασιακή εμπειρία μου ως
ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής λογιστής στην εταιρία TMS ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές .

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες 
Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες απέκτησα μέσω της εργασιακής εμπειρίας μου ως ταμίας και πωλητής στα
Media Markt.

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 

Διατριβές 
06/2014: Μελέτη περίπτωσης για το μάθημα «Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα» του Μεταπτυχιακού μου.
06/2012: Διατριβή για την απόκτηση του Πτυχίου μου στο ΤΕΙ Πειραιά με τίτλο: «Ελεγκτική Διαδικασία και
ο ρόλος των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων στον έλεγχο»

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Αναφορές 
- Κάτοχος μεταφορικού μέσου

- Δυνατότητα ταξιδίων

- Δυνατότητα μετεγκατάστασης

◦ 
◦ 
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                 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Οικονομοτεχνική Υποστήριξη έργων ΕΣΠΑ (Εξωτερικός Σύμβουλος)
                     
                         
                             2022-01-12
                        
                         true
                    
                     <ul><li>Προϋπολογιστικά και οικονομοτεχνικά καθήκοντα στην πράξη «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση &amp; στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με MIS 5027220.</li><li>Υποβολές ΜΔΔΔ στην πλατφόρμα ΟΠΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.</li><li>Δημιουργία και υποβολή εισηγήσεων για την έγκριση πληρωμής αναδόχων εταιρειών και εν γένει συμβαλλομένων με την πράξη.</li><li>Έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας δαπανών βάση λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.</li><li>Έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών βάση ΤΔΠ και πρόσκλησης.</li></ul>
                     ΑΘΗΝΑ
                     el
                
            
             
                 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Λογιστής
                     
                         
                             2018-12-10
                        
                         true
                    
                     <ul><li>Μηνιαίες και ετήσιες φορολογικές δηλώσεις (φόρος 20%, φόροι 1%, 4%, 8%, κ.λπ.)</li><li>Πληρωτέοι λογαριασμοί</li><li>Λογιστικές εγγραφές</li><li>Προϋπολογιστικά και διοικητικά καθήκοντα σε όλα τα ελληνικά (ΕΣΠΑ) και ευρωπαϊκά (Horizon) έργα.</li><li>Εργάνη και εργασίες μισθοδοσίας, υποβολή αρχείων στην ΕΑΠ</li><li>Δηλώσεις ΜΥΦ, φόρου ακινήτων</li><li>Κρατήσεις ΑΕΠΠ, ΕΑΑΔΗΣΥ</li><li>Εργασίες που σχετίζονται με τη Διαύγεια</li></ul>
                     ΑΘΗΝΑ
                     el
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Αυτοαπασχολούμενος Λογιστής - Φοροτέχνης Α' τάξης
                     
                         
                             2018-01-01
                        
                         true
                    
                     <ul><li>Συστάσεις, λύσεις εταιριών (προσωπικές, κεφαλαιουχικές)</li><li>ΓΕΜΗ</li><li>ΦΠΑ</li><li>Δηλώσεις Παρακρατούμενων 20%,3%,1%,4%,8%</li><li>Δηλώσεις εισφορών για ΑΕΠΠ, ΕΑΑΔΗΣ</li><li>Intrastat</li><li>Εργάνη</li><li>Φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων</li><li>Συμβουλευτικές και Χρηματοδοτικές λύσεις (υποβολές στο ΠΣΚΕ)</li><li>MyData</li></ul>
                
            
             
                 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΔΟΜ)
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Junior Budget Analyst
                     
                         
                             2018-09-03
                        
                         
                             2018-12-09
                        
                         false
                    
                     <ul><li class="ql-align-justify">Εκτέλεση οικονομικών και προϋπολογιστικών εργασιών για έργα που μου είχαν ανατεθεί.</li><li class="ql-align-justify">Εκτέλεση βασικών ελέγχων σχετικά με τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης έργου για τη σωστή υλοποίηση/ σχεδιασμό του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που υποδεικνύονταν από τους αντίστοιχους χορηγούς.</li><li class="ql-align-justify">Παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού έργων, όπως δείκτες απορρόφησης κεφαλαίων, εκτέλεσης δαπανών, επιλεξιμότητας δαπανών, καταβολή φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών από δικαιούχους της πράξης, κ.α.</li><li class="ql-align-justify">Προσαρμογή των οικονομικών αναφορών για το ERP(PRISM) του ΔΟΜ.</li><li class="ql-align-justify">Διατήρηση ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος αρχειοθέτησης.</li></ul><p><br></p>
                     ΑΘΗΝΑ
                     el
                
            
             
                 Euler Hermes ΑΕ  Ασφαλιστική Εταιρεία Πιστώσεων μέσω εταιρείας Adecco AE
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Βοηθός Λογιστή (σύμβαση ορισμ. χρόνου)
                     
                         
                             2016-12-19
                        
                         
                             2018-01-31
                        
                         false
                    
                     <ul><li>Συμμετοχή στην διαδικασία της τιμολόγησης (ασφαλίστρων, bonus, malus, εκκαθαρίσεων)</li><li>Λογιστικές εγγραφές</li><li>Δημιουργία μηνιαίου Report με τις υποβληθείσες Δηλώσεις πωλήσεων σε σχέση με τον προβλεπόμενο ασφαλίσιμο κύκλο εργασιών των πελατών</li><li>Χρήση excel (συναρτήσεις, pivot tables, conditional formating)</li><li>Συμφωνία πελάτων</li><li>Συμμετοχή σε project</li></ul>
                     ΑΘΗΝΑ
                     el
                
            
             
                 Ελληνικός Στρατός (θητεία)
                 
                     Υπαξιωματικός Γραφείου Κίνησης - Οδηγός Αυτοκινήτου
                     
                         
                             2016-01-19
                        
                         
                             2016-10-19
                        
                         false
                    
                     <ul><li>Εργαζόμουν στο γραφείο κίνησης της μονάδας (εξέδιδα εντολές κίνησης-φορτωτικές, τήρηση ημερολογίου για κάθε όχημα της μονάδας, χρήση excel για καταμέτρηση κατανάλωσης καυσίμων)</li></ul>
                
            
             
                 TMS ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
                 
                     
                         
                             Αθήνα
                             el
                        
                    
                
                 
                     Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (σύμβαση ορισμ. χρόνου)
                     
                         
                             2015-01-08
                        
                         
                             2015-09-04
                        
                         false
                    
                     <p>Ορισμένες από τις εργασίες που μου είχαν ανατεθεί:</p><ul><li>Συμφωνία τραπεζών (με επιστολές επιβεβαίωσης και Extrait)</li><li>Επισκόπηση επιταγών και έλεγχος εισπραξιμότητας</li><li>Συμφωνία πελατών και προμηθευτών (και με επιστολές επιβεβαίωσης -εναλλακτικές διαδικασίες)</li><li>Αποστολή επιστολών επιβεβαίωσης σε δικηγόρους για ενδεχόμενες υποχρεώσεις της εταιρείας</li><li>Επανυπολογισμό και συμφωνία φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, Φόρος 20%, 3%, κ.α)</li><li>Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία</li><li>Έλεγχος των λογαριασμών που συνδέονται με τους μισθούς - ημερομίσθια - ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΑΠΔ), συγκρίνοντας τους με τα λογιστικά βιβλία</li><li>Έλεγχος της απόσβεσης των στοιχείων του ενεργητικού</li><li>Έλεγχος λογαριασμών εσόδων και εξόδων (και παραστατικών αυτών των λογαριασμών) βάση ενός δείγματος αναλόγως του επιπέδου σημαντικότητας και τη φύση κάθε λογαριασμού</li><li>Επιβεβαίωση και επανυπολογισμός των εξόδων που σχετίζονται με οφέλη προς τους εργαζόμενους</li><li>Έλεγχος διενέργειας απογραφής (ειδικότερος έλεγχος για βραδέως κινούμενα εμπορεύματα)</li></ul>
                     ΑΘΗΝΑ
                     el
                
            
             
                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ
                 
                     
                         
                             ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
                             el
                        
                    
                
                 
                     Υπάλληλος λογιστηρίου (πρακτική άσκηση)
                     
                         
                             2011-12-01
                        
                         
                             2012-05-31
                        
                         false
                    
                     <p>Ορισμένες από τις εργασίες που μου είχαν ανατεθεί:<br></p><ul><li>Καταχώρηση και κατηγοριοποίηση δαπανών στο σύστημα <u>SAP</u></li><li>Παρακολούθηση και συμφωνία υπολοίπων προμηθευτών</li><li>Εισαγωγές - ενδοκοινοτικές - Intrastat</li><li>Ταμειακή διαχείριση και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής</li></ul>
                     ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
                     el
                
            
             
                 Media Markt ΑΕ
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Ταμίας - Πωλητής
                     
                         
                             2008-10-10
                        
                         
                             2010-08-30
                        
                         false
                    
                     <ul><li>Χρήση Πληροφοριακού Συστήματος ERP</li><li>Έκδοση τιμολογίων</li></ul>
                     ΑΘΗΝΑ
                     el
                
            
        
         
             
                 Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017-11-01
                    
                     
                         2017-12-15
                    
                     false
                
                 
                     Πιστοποίηση SAP
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2012-09-15
                    
                     true
                
                 
                     Επαγγελματικές εξετάσεις ΙΕΣΟΕΛ
                     <p>Συμμετοχή στις επαγγελματικές εξετάσεις του ΙΕΣΟΕΛ για την απόκτηση της άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.</p>
                
            
             
                 Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) - ΙΕΣΟΕΛ
                 
                     
                         
                             Αθήνα
                             el
                        
                    
                
                 
                     
                         2012-09-15
                    
                     
                         2014-09-15
                    
                     false
                
                 
                     Μάστερ "Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική" με βαθμό 7,50
                
            
             
                 ΤEI Πειραιά
                 
                     
                         
                             Αθήνα
                             el
                        
                    
                
                 
                     
                         2008-01-01
                    
                     
                         2012-08-30
                    
                     false
                
                 
                     Πτυχίο στην Λογιστική με βαθμό 8,09
                
            
        
         
         
             
                 Τιμητικές διακρίσεις και βραβεία
                 <p><strong>Υποτροφία για μεταπτυχιακό από το ΙΚΥ</strong> (Εθνικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) για την περίοδο 9/2012 - 9/2014, από το πρόγραμμα: «Χορήγηση Υποτροφιών με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης»</p>
            
        
         
         
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         C2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         C2
                    
                
            
             
                 ger
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
        
         
             
                 <p>Διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος</p>
            
        
         
         
         
         
             
                 Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες
                 <p>Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες απέκτησα μέσω της εργασιακής εμπειρίας μου ως ταμίας και πωλητής στα Media Markt.</p>
            
        
         
             
                 Οργανωτικές δεξιότητες
                 <p>Καλές Οργανωτικές και διαχειριστικές δεξιότητες απέκτησα μέσα από την εργασιακή εμπειρία μου ως ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής λογιστής στην εταιρία TMS ΑΕ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές.</p>
            
        
         
             
        
         
             
                 
                     Συνδρομές
                     <ul><li>Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας</li><li>Άδεια Α' τάξης λογιστή</li><li>Άδεια οικονομολόγου</li><li>Μέλος του ΣΟΕΛ</li></ul>
                
            
        
         
             
                 Σεμινάρια
                 <p>Μερικά από τα σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει:</p><ul><li>14/07/2014 - 08/08/2014: Πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» συνολικής διάρκειας 125 ωρών.</li><li>05/12/2012: Κλείσιμο λογιστικών βιβλίων και σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων.</li><li>14/03/2012: Εργατική Νομοθεσία. </li><li>23/01/2012: Βιομηχανική Ασφάλεια.</li><li>07/12/2008: Επιτυχής παραδείγματα επιχειρηματικότητας στον τομέα της λογιστικής.</li></ul>
            
        
         
         
             Διατριβές
             
                 Διατριβές
                 <ul><li>06/2014: Μελέτη περίπτωσης για το μάθημα «Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα» του Μεταπτυχιακού μου.</li><li>06/2012: Διατριβή για την απόκτηση του Πτυχίου μου στο ΤΕΙ Πειραιά&nbsp;με τίτλο: «Ελεγκτική Διαδικασία και ο ρόλος των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων στον έλεγχο»</li></ul><p>&nbsp;</p>
            
        
         
             Αναφορές
             
                 Αναφορές
                 <p>- Κάτοχος μεταφορικού μέσου</p><p>- Δυνατότητα ταξιδίων</p><p>- Δυνατότητα μετεγκατάστασης</p>
            
        
    


